
Kerkelijk Leven nr. 1 
 
 
Zondag 9 januari  
10.00 uur ds. W.J. van de Griend 
Collecte: 1. Stg. Leergeld Oosterschelderegio :2. Ouderenpastoraat, 3. Kerkbeheer 
Zondag 16 januari themadienst 
10.00 uur Theo van Teijlingen 
Collecte: 1. Amecet Children’s Home, 2. Instandhouding eredienst, 3. Kerkbeheer 
 
Bij de diensten: 
In de eerste plaats wensen we u van harte vrede en alle goeds in het nieuwe jaar. We hopen dat 
we op alle zondagen en ook op allerlei andere momenten in het nieuwe jaar samen goede en 
gezegende diensten mogen beleven ! 
Op zondag 9 januari a.s. lezen we in het rooster van Bible Basics verder in Genesis 3: 1 t/m 13. 
Daarin gaat het over de eerste mensen die ondanks al het goede dat God hen in de schepping 
geeft, toch vallen voor verleiding… Dit heeft diepgaande gevolgen en we worden er bij bepaald 
dat dit vandaag nog zo is… Welke houding is nodig om in verleiding sterk te staan? Dat hopen we 
samen te leren… 
Theo van Teijlingen is docent levensbeschouwing aan het Cios in Goes, maar hij is vooral een 
troubadour met een verhaal. Hij wil met zijn liedjes en verhalen mensen troosten, inspireren en 
aan het denken zetten. Iets meer dan 40 jaar is hij in deze rol al onderweg: in concertzalen, voor 
de klas, in kerken, in zaaltjes voor groepen en in openluchtsamenkomsten. Op zondag 16 januari 
verwelkomen wij hem weer in Yerseke. 
	
Uit de pastorie 
Aan het begin van het nieuwe jaar wensen we u en jullie allemaal: Heil en Zegen, met vrede en 
alle goeds in alles wat het nieuwe jaar brengt... Laten we ondanks alles hoopvol vooruit kijken. 
Helaas hebben we de hoogtijdagen in december: het vieren van het Kerstfeest en de wisseling 
van Oud en Nieuw opnieuw in aangepaste vorm moeten meemaken. Toch hebben velen via de 
moderne verbindingen wel weer iets van het Kerstevangelie meegekregen: de boodschap dat het 
licht overwint. Telkens blijkt het licht sterker dan het donker om ons heen. In dat licht vinden we 
onze weg in het nieuwe jaar. We zien uit naar een bijzonder jaar waarin we ons -in alles- gekend 
en geliefd weten door de Here God. Hij weet wat nodig is… om het als kerk en als mens uit 
houden in een spannende tijd. Vanuit de Langeville onze hartelijke groeten aan u en jullie 
allemaal.        
 
        Willem & Anja van de Griend 
 
Kerkrentmeesters  
Collecten: 
Als u thuisblijft bij de online dienst, kunt u ook uw gift voor de twee doelen van de 
kerkrentmeesters bestemmen; het bankrekeningnummer is NL55 RABO 0373 7333 72 t.n.v. CVK 
Hervormde Gemeente Yerseke. Wilt u bij het overmaken in de omschrijving vermelden Collecten 
kerk? Met dank voor uw bijdragen 
Actie Kerkbalans 2022 komt eraan  
Binnenkort gaat Actie Kerkbalans van start. Het thema is ook dit jaar ‘Geef vandaag voor de kerk 
van morgen’. Tijdens deze Actie krijgen alle leden van onze gemeente een brief met het verzoek 
voor een jaarlijkse financiële bijdrage. We hopen dat we ook in 2022 weer op u mogen rekenen!  
Voor de kerk van morgen 
De kerk is niet alleen voor ons maar ook voor de generaties na ons van grote waarde. Zeker na 
een ingewikkelde coronatijd willen we als kerk weer vooruit, want ook in de toekomst willen we 
van betekenis zijn voor mensen die verdieping en ontmoeting zoeken. Om uitnodigend te zijn voor 



jonge mensen die hun leven nog voor zich hebben. Door vandaag te geven, maken we de kerk 
van morgen mogelijk. Kerk-zijn kunnen we alleen samen. Doe daarom mee aan de Actie 
Kerkbalans en vul het toezeggingsformulier wat u tussen 15 en 29 januari in de brievenbus krijgt 
ruimhartig in.  
Commissie Kerkbalans: Jacqueline, Petra, Piet, Gertie. 
 
Diaconie: 
Diaconale collectes december: 
05-12-2021 Diaconie   €   239,50 
12-12-2021 Jeugddorp de Glind  €   413,60 
19-12-2021 Sta op Zorg Vlissingen €   237,50 
24-12-2021 NBG    €   285,00 
25-12-2021   Kinderen in de knel  €   349,70 
26-12-2021   JOP    €   239,50 
31-12-2021   ZOA    €   189,50 
Projecten/Giften: 
Jeugdproject/Zending:   €     73,85 
Kerkradio     €     80,00 
Bloemendienst via: 
- mevr. Koutstaal    €       4,00 
- mevr. L van der Jagt   €     20,00 
Beschrijving diaconiecollectes: 
9 januari  Stg. Leergeld Oosterschelderegio  
Steeds meer kinderen in Nederland kunnen om financiële redenen niet meedoen aan activiteiten 
die voor hun leeftijdsgenootjes heel normaal zijn. Zij staan vaak letterlijk aan de zijlijn. Leergeld 
zorgt ervoor dat deze kinderen mee kunnen doen! 
Via meer dan 100 lokale Leergeld stichtingen biedt Stichting Leergeld Oosterschelderegio 
kinderen kansen om te kunnen deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Leergeld 
biedt hen hiermee een springplank, waardoor zij opbloeien, kennis en vaardigheden ontwikkelen 
en eigenwaarde krijgen.  
16 januari   Amecet Children’s Home 
Op woensdag 15 december 2021 was er in Amecet in Oegnada een dankdienst waar de 
medewerkers van Amecet stil stonden bij het 20 jarig bestaan van het kinderopvangwerk van 
Amecet. Els van Teijlingen heeft de geschiedenis kort behandeld en gewezen op de trouw van 
God in die afgelopen jaren. Er zijn dieptepunten geweest, er zijn kinderen overleden, er zijn fouten 
gemaakt…maar er zijn meer dan 1000 kinderen geholpen. Indirect is dat getal nog veel groter. Het 
werk is tot zegen geweest! Er is huisbezoek, samenwerking met een polikliniek en ziekenhuis, 
voedselprogramma’s, gevangenisbezoek…Amecet is nu één van de kinderopvanghuizen die door 
de Oegandese overheid hoog genoteerd staat en regelmatig als voorbeeld wordt gebruikt. En het 
werk gaat door…ondanks de lockdown, de COVID, door armoede komen er nog steeds nieuwe 
kinderen naar Amecet. Soms heel klein, nog maar net geboren. Er zijn ook kinderen, die geen 
familie hebben, die een veilige weg vinden naar adoptiegezinnen binnen Oeganda.	
Als cadeautje voor het 20 jarig bestaan wilt Stg. de Figurant wat geld aan Amecet geven voor het 
opknappen van gebouwen zodat het kinderopvangwerk weer jaren vooruit kan. Een duurzaam cadeau! 
Projectbus MAF  
Ook brengt de Diaconie het project MAF onder uw aandacht. Maak uw gift hiervoor over onder 
vermelding van ‘MAF’. 
Wilt u deze doeleinden steunen? Maak dan uw bijdrage over op rekeningnummer NL08 RABO 0373 9061 
02 t.n.v. Diaconie Herv. Gem. Yerseke o.v.v. de collectedatum. De diaconie bedankt u voor uw gaven. 
 



Nieuws van De Boekentafel 
Van 1 januari 2021 t/m 31 december 2021 is er voor € 3375,50 verkocht bij De Boekentafel. 
Boeken, Bijbels, liedboeken, Cd’s, kaarten, puzzels enz. 
De meeste bestellingen zijn gedaan via de mail dus alles werd nieuw ingekocht. 
Toch is er gelukkig ook uit de boekenkast in De Haven verkocht voor een bedrag van € 335,00. En 
dat is voor een groot gedeelte voor de halve prijs. 
Hebt u een cadeautje nodig voor een zachte prijs en u kiest voor een mooi boek? Kijk ook eens in 
de kast in De Haven. Er staan nog genoeg mooie artikelen. 
Dinsdag- t/m vrijdagmorgen is ‘De Haven’ open zodat de boekenkast in het Honk bereikbaar is. 
Het is zelfbediening en de manier van betalen staat duidelijk aangegeven. Dus: kijk en koop! 
Wanneer u/jij een boek, cd, dvd, kaart, Bijbel of Liedboek wilt kopen en het staat niet (meer) in de 
kast: 

• Kijk zo nodig eerst op www.Kameel.nl   
• Geef je keus door per telefoon, app of per mail (572278; 06-17410125; 

annekejumelet@xs4all.nl)  
Uw bestelling kan worden afgehaald op Hogeweg 1 of wordt zo nodig thuisbezorgd. 
Denk bij uw aankopen aan het belang van kopen bij De Boeketafel/de website van Kameel: 40% 
van de winst gaat naar landelijke missionaire doelen waarvan 10% naar onze eigen diaconie. 
 
De Schakel 
Dinsdag 18 januari is er om 19.30 uur uitzending van De Schakel.  
Deze kan gevolgd worden door de luisteraars van de kerkradio en online via de kerkomroep. 
 
 
Tenslotte 
De kopij voor volgend kerkelijk leven graag inleveren vóór zondag 16 januari bij Sylvia van Stee 
(scribahervormdyerseke@gmail.com).  


